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Komisijos posėdis vyko – 2022 m. sausio 7 d. 9.15-16.18 val. elektroniniu būdu.
Posėdžio pirmininkas – Steponas Kulbauskas
Posėdžio sekretorė – Vilma Karosienė
Posėdyje dalyvavo komisijos nariai: Steponas Kulbauskas ‒ Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupės vyriausiasis patarėjas
(komisijos pirmininkas), Daiva Zabarauskienė ‒ Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Tikslinės pagalbos skyriaus vedėja, Violeta Toleikienė ‒ Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja, Lina Charašauskaitė ‒ Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus patarėja, Eglė
Sikorskaitė-Narkun – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir vaiko teisių
apsaugos grupės vyriausioji specialistė. Posėdis yra laikomas teisėtu, kadangi jame dalyvavo
5 komisijos nariai iš 5.
DARBOTVARKĖ:
1 klausimas. SPPD pateiktos patikslintų dokumentų ekspertų vertinimo suvestinės
svarstymas.
Vykdant komisijos 2021-12-27 posėdžio sprendimą, įformintą 2021-12-28 protokolu
Nr. (20.3Mr)D5-359, komisijos sekretorė informacinės sistemos priemonėmis kreipėsi į
pareiškėjus Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugiją ir Sausio 13-ąją žuvusiųjų artimųjų
bendriją ,,Bičiulystė“ prašydama patvirtinti, kad pareiškėjai sutinka su siūloma skirti valstybės
biudžeto lėšų suma; pareiškėjo Sausio 13-ąją žuvusiųjų artimųjų bendrijos ,,Bičiulystė“
prašydama patvirtinti, kad siūlomas sprendimas skirti dalį valstybės biudžeto lėšų neturės
neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatų 9 punkte nurodytas veiklas bei projekte numatytus
tikslus, taip pat patikslinti sąmatą ir (ar) veiklų planą, atsižvelgiant į ekspertų pateiktas
pastabas.
Pareiškėjas Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugija patvirtino, kad sutinka su komisijos
siūloma skirti visa paraiškoje prašoma valstybės biudžeto lėšų suma – 8000 eurų.
Pareiškėjas Sausio 13-ąją žuvusiųjų artimųjų bendrija ,,Bičiulystė“ patikslino, kad
projekto veiklų plane ir sąmatoje nurodyta, kad iš viso bus organizuojami 4 renginiai, kuriems
bus reikalingos apgyvendinimo paslaugos, ir sąmatoje buvo netiksliai nurodytas
apgyvendinimo poreikis 3 renginiams. Pareiškėjas patvirtino, jog sutinka su komisijos
siūloma skirti 7674 eurų suma bei pateikė patikslintą projekto sąmatą prašomai sumai,
nemažindamas apgyvendinimo išlaidų, tačiau sumažindamas kitas projekto išlaidas
(buhalterio darbo užmokesčio, maitinimo, lektoriaus atlyginimo išlaidas).
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Ekspertai,
vertindami
patikslintus projekto dokumentus, konstatavo, kad
pareiškėjas, tikslindamas projekto paraišką pagal pirmines ekspertų išvadas, paaiškino
komisijos sekretorei, kad projekto sąmatoje buvo netiksliai nurodęs paraiškoje
apgyvendinimo poreikį, ir kad 4 renginių apgyvendinimo išlaidos yra pagrįstos (1 savitarpio
pagalbos renginys ir 3 bendradarbiavimo su kitomis bendruomenėmis renginiai). Pareiškėjas
sutiko su komisijos projektui siūloma skirti 7674 eurų suma ir sumažino sąmatoje kitas
išlaidas. Kadangi sąmata perskaičiuota ir patikslinta tinkamai, perskaičiuotas išlaidų poreikis
neturės įtakos suplanuotam projekto tikslui pasiekti bei uždaviniams įgyvendinti, ekspertai
pakeitimams ir patikslinimams pritaria.
Komisijos nariams elektroniniu laišku pateikti pareiškėjo Sausio 13-ąją žuvusiųjų
artimųjų bendrijos ,,Bičiulystė“ projektą patikslinantys dokumentai bei iš SPPD gauti
patikslinti ekspertinio vertinimo dokumentai. Komisijos nariai paprašyti išreikšti savo
nuomonę, ar pritaria dėl žemiau išdėstytų klausimų:
1. Ar pritariate pareiškėjo Sausio 13-ąją žuvusiųjų artimųjų bendrija ,,Bičiulystė“
projekto patikslintų dokumentų ekspertų vertinimo suvestinei?
2. Ar pritariate, kad komisijos sekretorė būtų įpareigota parengti Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos kanclerio potvarkį dėl pareiškėjų Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugijos
ir Sausio 13-ąją žuvusiųjų artimųjų bendrijos ,,Bičiulystė“ projektų finansavimo?
Komisijos nariai vienbalsiai pritarė abiems nurodytiems klausimams.
NUTARTA:
1. Pritarti pareiškėjo Sausio 13-ąją žuvusiųjų artimųjų bendrija ,,Bičiulystė“ projekto
patikslintų dokumentų ekspertų vertinimo suvestinei.
2. Įpareigoti komisijos sekretorę parengti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
kanclerio potvarkį dėl pareiškėjų Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugijos ir Sausio
13-ąją žuvusiųjų artimųjų bendrijos ,,Bičiulystė“ projektų finansavimo.
PRIDEDAMA:
1. Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės
gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS
agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2022 m. atrankos
konkurso paraiškų patikslintų dokumentų ekspertų vertinimo suvestinė, 1 lapas.

Posėdžio pirmininkas
Komisijos sekretorė

Steponas Kulbauskas
Vilma Karosienė

__________________________________________________________________________________________

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, VIENIJANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJUS IR KITUS
NUKENTĖJUSIUS NUO 1991 M. SAUSIO 11–13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS ASMENIS, INSTITUCINIO STIPRINIMO
PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2022 METAIS KONKURSO PARAIŠKŲ PATIKSLINTŲ DOKUMENTŲ EKSPERTŲ VERTINIMO
SUVESTINĖ
2022-01-04

Eil.
Nr.

Paraiškos Reg. Nr.

Paraiškos rengėjas

Projekto pavadinimas

Ekspertų vertinimo išvada
(pritarti/nepritarti) dėl projekto 2022 m.
patikslintos sąmatos ir (ar) priemonių ir
(ar) veiklų plano
Pirmas ekspertas

1

1.

Antras ekspertas

2

3

4

5

6

SNA02776

SAUSIO 13-ĄJĄ ŽUVUSIŲJŲ
ARTIMŲJŲ BENDRIJA
"BIČIULYSTĖ"

Sausio 13-oji – amžinoji praeities
atmintis

Pritarti

Pritarti

1

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 188603515, A. Vivulskio
g. 11, 03610 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, VIENIJANČIŲ
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
GYNĖJUS IR KITUS NUKENTĖJUSIUS NUO 1991 M.
SAUSIO 11–13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS
ASMENIS, INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ
FINANSAVIMO 2022 M. ATRANKOS KONKURSO
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-01-11 Nr. D5-1 (20.3Mr)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Eglė Sikorskaitė Narkun, Vyriausioji specialistė, Šeimos ir vaiko
teisių apsaugos grupė

Sertifikatas išduotas

EGLĖ,SIKORSKAITĖ-NARKUN LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2022-01-11 09:32:58 (GMT+02:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2019-11-08 16:52:27 – 2024-11-06 23:59:59

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Vilma Karosienė, Patarėja, Tikslinės pagalbos skyrius

Sertifikatas išduotas

VILMA,KAROSIENĖ LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2022-01-11 11:36:55 (GMT+02:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2022-01-11 11:37:19 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2021-01-18 17:51:49 – 2026-01-17 23:59:59

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Steponas Kulbauskas, Vyriausiasis patarėjas , Horizontalios
politikos ir projektų valdymo grupė

Sertifikatas išduotas

STEPONAS,KULBAUSKAS LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2022-01-11 11:47:31 (GMT+02:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2022-01-11 11:48:31 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2020-08-24 12:11:24 – 2025-08-23 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, LR
socialinės apsaugos ir darbo ministerija, į.k. 188603515 LT",
sertifikatas galioja nuo 2019-09-25 15:15:31 iki 2022-09-24
15:15:31

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.48
dokumentas, pavadinimas

DETALŪS METADUOMENYS
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-01-11
14:18:46)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2022-01-11 14:18:46 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

